UMYS£Y SPRZEDANE
Upadek realnego socjalizmu nie zmieni³ wiele - dalej milczy siê, dalej
szykanuje, blokuje wydawanie i lansuje swoich. Jedna ró¿nica, ¿e o
inne kolory chodzi. Teraz s³u¿yæ ma siê pañstwu, kapitalizmowi i
koœcio³owi, a kto s³u¿yæ bêdzie - bêdzie b³ogos³awiony. Innych
sprzedajna elita intelektualna zaszczyci wznios³¹ cisz¹. Czasem, gdy
milczenie nie jest mo¿liwe, autorytarnie, w majestacie systemowego
autorytetu, stwierdzaj¹ ¿e tamci to bzdury mówi¹ i szkoda czasu na
dyskusje. Studenci maj¹ mo¿liwoœci bardzo wolnoœciowe: albo
zaczniesz gderaæ jak tobie obiektywna prawda wyzyskiwaczy szumi albo szukaæ sobie zajêcia innego ni¿ intelektualne. No i zawsze mo¿esz wyemigrowaæ.
Obiektywnoœæ i niezaanga¿owanie - dwie naczelne zasady bur¿uazyjnej inteligencji - s¹
mitem jak wolny rynek. W kraju katolickim sprowadzenie filozofii do teologii jest w duchu
obiektywnym, zaœ gadanie o marksizmie, anarchizmie w kraju kapitalistycznym jest
ideologiczne.
Uniwersytet nie jest miejscem, gdzie d¹¿y siê do poznania, a jedynie instytucj¹ maj¹c¹
legitymizowaæ panuj¹cy uk³ad si³. Jest to fabryka systemowych specjalistów od
maskowania realnych problemów i rozbe³tywania dyskutowanych kwestii tak, by
jedynym ich rozwi¹zaniem by³y wnikliwe badania niezale¿nych od spo³eczeñstwa
intelektualistów. Uniwersytet jest tak opozycyjny wobec kapita³u jak pañstwo Polskie
wobec koœcio³a katolickiego.
Wyzwolenie nauki i sztuki od polityczno-rynkowych zale¿noœci wi¹¿e siê ze zniesieniem
pañstwa i kapitalizmu, z radykaln¹ przemian¹ ¿ycia spo³ecznego. Jest to pozbawienie
uprzywilejowanej sytuacji czêœci intelektualistów, którzy wcale nie przyczyniaj¹ siê do
postêpu spo³ecznego, a wrêcz go hamuj¹. Jest to zniesienie hierarchii oraz podzia³u
pracy na fizyczn¹ i umys³ow¹. Trzeba uzmys³owiæ sobie powi¹zanie sytuacji
uniwersyteckiej z ca³oœci¹ systemu oraz to, ¿e jakakolwiek realna zmiana jest zmian¹
ca³oœci.
Powszechny dostêp do edukacji nie rozwi¹zuje postawionych problemów, tak jak
potencjalna mo¿liwoœæ awansu spo³ecznego nie znosi klas, tak jak wy¿sze zarobki nie
znosz¹ wyzysku.
Naszym zadaniem jest iœæ w pochodzie spo³ecznym, a nie na plecach spo³eczeñstwa.
Naszym zadaniem jest bezwzglêdna walka z bur¿uazyjn¹ inteligencj¹ i jej zniesienie.
Naszym zadaniem jest uderzenie w ideologie klechów, bankierów i policjantów. Naszym
zadaniem jest zniesienie cenzury opartej na sklerozie i milczeniu.
Walka z uto¿samianiem prawdy z zapchlonymi pakamerami uniwersyteckimi!
Walka z powi¹zaniem istotnoœci myœli z zasobami portfela czy znajomoœciami!
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